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Abstract: The study of Hebrew transla-
tions of the Qur’an can contribute to the 
improvement of the level of the Qur’anic 
studies in the academic community of the 
country. It should be noted that among the 
Sami languages, Arabic and Hebrew have 
the most similarities. These two languages 
are very consistent at different levels such 
as phonemes, letters, building words, and 
syntactic rules. Therefore, Hebrew transla-
tors’ finding equivalence for the Qur’anic 
words can develop the comparative studies 
of Sami languages. However, if studying 
the translations of the Qur’an is a one of 
the necessities, the Hebrew translations are 
taking priority over the other ones. 
In the present article, two Hebrew 
translations of An-Naml Surah have been 
compared in terms of loyalty to the source 
text, equivalence finding, literary style: 
classic or modern, and some reflections. 
This surah includes several leads to inter-
textuality; however, since this topic has not 
been taken into account by either of the au-
thors despite the large number of footnotes 
(only in this surah, and except Uri Rubin’s 
translation, Ᾱyah 82) the present paper’s 
focus is not on comparing the content with 
Bible reports, but just on the linguistic 
issues. One of the innovative features of 
this research is that it has used Torah’s 
usages in Hebrew equivalences, which will 
appeal to those interested in comparative 
linguistic studies.
Key words: Sami languages, Hebrew 
translations of the Qur’an, An-Naml Surah, 
Hebrew Torah, Joseph Rivlin, Uri Rubin.

وبني  وري ر
ُ
يولني وأ يف ر مجَت جوز  سورة النمل: مقارنة تر

ّيتني العبر
ّية للقــرآن الكرمي  اخلالصــة: ميكــن ملطالعة التراجــم العبر
أن تســاهم يف رفع مســتوى دراســات العلــوم القرآنّية يف 

األوساط العلمّية يف البالد.
جيــب االلتفــات يف البــدء إىل أّن أمنت الصالت وأشــّد  و
التشــابه بني أنواع اللغات الســامّية، هي تلك املوجودة 
تتشــاهبان يف  حيــث  ّيــة،  والعبر بّيــة  العر اللغتــني  بــني 
واحلــروف  األصــوات  مــن  املختلفــة  اللغــة  يات  مســتو
ّية إىل حّد  كيــب الكلمــات والقواعد الصرفّيــة النحو وترا
التطابــق يف الكثيــر مــن املــوارد، األمــر الــذي جيعــل من 
ّية للمفردات  ّيــني للمرادفات العبر اختيار املترمجني العبر
القرآنّيــة عامــاًل ميكــن أن يســاهم يف تطــّور الدراســات 

املقارنة للغات السامّية.
وعــى أّي حــال، فــإذا كان البحــث يف ترمجــات القــرآن 
 من مستلزمات العملّية التحقيقّية، فإّن الترمجات 

ً
واحدا

ّيات. م األولو
ّ
 مكان الصدارة يف سل

ّ
ّية حتتل العبر

ّيتــني لســورة  واملقالــة احلالّيــة تبحــث يف ترمجتــني عبر
النمــل مــن القــرآن الكــرمي، وتقــارن بــني الترمجتــني مــن 
بــع زوايــا: األمانــة يف نقــل النــّص األصــي، انتخــاب  أر
ســلوب األديب بني التقليد واحلداثة، وبعض 

ُ
املعادل، األ
التأّمالت.

وهذه السورة توّفر العديد من الفرص املناسبة للدراسات 
Intertex� (يف جمال العالقات والتفاعالت بني النّصّية 

tuality(، إاّل أ ّنــه مّلــا كان كال املترمَجــني مل يعيــرا هــذه 
املســألة -  باســتثناء ما ذكره أوري روبني ذيل اآلية 82 
مــن هــذه الســورة  - الكثير مــن اهتمامهمــا، وذلك عى 
الرغــم مّمــا بــذاله مــن اجلهد الواســع يف كتابــة الكثير من 
اهلوامش؛ فإّن هذه املقالة مل ترّكز عى املقارنة املضمونّية 
 اهتمامها 

ّ
مــع عبارات الكتــاب املقّدس، بل رّكزت ُجــل

ّية. عى املباحث اللغو
ومــن مظاهــر اإلبــداع يف حبــوث هــذه املقالــة هــو تأشــير 
انعــكاس االســتعماالت التوراتّية يف صياغــة املعادالت 
حيظــى  أن  نأمــل  الــذي  وهــو  ّيــة،  العبر واملرادفــات 
ّية املقارنة. باستحسان وثناء املهتّمني بالدراسات اللغو

ّية  املفردات األساســّية: اللغات الســامّية، الترمجات العبر
يولني،  يف ر ّيــة، جوز للقرآن، ســورة النمل، التوراة العبر

وري روبني.
ُ
أ

در  توانــد  می  قــرآن  عبــری  هــای  ترجمه  بررســی  چکیــده: 
ارتقــای ســطح مطالعــات علــوم قرآنــی در جامعــۀ علمــی 
میــان  در  کــه  داشــت  توجــه  بایــد  باشــد.  ســهیم  کشــور 
و  د  ـ پیونـ بیشــترین  از  عبــری  و  عربــی  ســامی،  زبان هــای 
شــباهت برخوردارنــد. ایــن دو در ســطوح مختلــف زبــان، واج 
کلمــات و قواعــد صرفــیـ  نحــوی  هــا، حــروف، ســاختمان 
مطابقــت فراوانــی دارنــد. بــه ایــن جهــت، مســئلۀ معــادل 
گان قــرآن می توانــد بــه  گــذاری مترجمــان عبــری بــرای واژ
ــد.  کن ــک  کم ــامی  ــای س ــی زبان ه ــات تطبیق ــعۀ مطالع توس
ــرآن جــزء بایســته های  ــر بررســی ترجمه هــای ق گ به هــرروی، ا
پژوهشــی باشــند، ترجمه هــای عبــری از اولویــت بیشــتری 

برخوردارنــد.

در مقالــۀ پیــش رو، دو ترجمــۀ عبــری از ســورۀ نمــل در چهــار 
محــور وفــاداری بــه متــن مبــدأ، معادل گــذاری، ســبک ادبــی: 
کاســیک یــا مــدرن و برخــی تأمــات، بررســی و مقایســه 
شــده اند. ایــن ســوره متضمــن ســرنخ های متعــددی بــرای 
امــا  هســت،  نیــز   )Intertextuality( بینامتنــی  مطالعــات 
کــه ایــن موضــوع بــا وجــود پاورقی هــای فــراوان  از آنجایــی 
هــر دو مترجــم موردتوجــه ایشــان نبــوده )البتــه در ایــن ســوره 
و به اســتثنای اوری روبیــن تنهــا ذیــل آیــۀ 82(، بــه مقایســۀ 
کتــاب مقــدس اهتمــام نشــده  گزارش هــای  بــا  محتوایــی 
اســت، بلکــه تمرکــز مــا بیشــتر بــر مباحــث زبان شناســی اســت. 
کاربردهــای  از ویژگی هــای نوآورانــۀ ایــن پژوهــش، انعــکاس 
بــرای  کــه  اســت  عبــری  معادل گذاری هــای  در  توراتــی 
جــذاب  تطبیقــی  زبان شناســی  مطالعــات  عاقه منــدان 

خواهــد بــود.

عبــری  ترجمه هــای  ســامی،  زبان هــای  کلیــدی:  گان  واژ
قــرآن، ســورۀ نمــل، تــورات عبــری، یــوزف ریولیــن، اوری 

وبیــن ر

 سورۀ نمل: مقایسۀ 
ترجمه  های عبری یوزف 
ریولین و اوری روبین
40-30

 حیدر عیوضی
پژوهشگاه قرآن و حدیث قم، پژوهشکدۀ تفسیر اهل بیت

 مصطفی رزاقی
کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق)ع( دانش آموختۀ 

 محمدعلی طباطبایی
پژوهشگاه قرآن و حدیث قم، پژوهشکدۀ تفسیر اهل بیت
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اشاره
بر اساس اسناد موجود، ترجمۀ بخش هایی از آیات قرآن از دیرباز مورد توجه عالمان یهودی 

بوده اســت. برگ هایی که دهه های اخیر از گنیزه های مختلف کشــف شده، نشان دهندۀ 

نمونــه ای از این فعالیت هاســت که عمدتًا شــامل نگارش متن عربــی قرآن با حروف عبری 

کنار اینها، از قرن شانزدهم به این سو تالش هایی برای ترجمۀ  است. )Paudice, 2008( در 

 Paudice,( ،گرفته است ی ترجمه های ایتالیایی، هلندی و ... صورت  قرآن به عبری از رو

کنون تنها پنج مترجم قــرآن را به صورت  یم، تــا  که اطالع دار 642 :2013-3( امــا تــا جایــی 

یخی عبارتند از: که به ترتیب تار کرده اند  کامل و رسمی از عربی به عبری ترجمه و منتشر 

کــه ترجمــه اش بــا عنــوان   )Herrmann Reckendorf,1825- 1875 ( 1. هرمــان رکنــدورف

آلمانی و عبری אלקוראון או המקרא / Der Koran در الیپزیک به ســال 1857م منتشــر 

شد.

2. یــوزف یوئــل ریولیــن )Joseph Joel Rivlin, 1889- 1971( ترجمــۀ خــود را بــا عنــوان 

کرد و در 1987 بازنشــر یافت. در  אלקראן / Al-Qurʾan به ســال 1936م در تل آویو منتشــر 
ادامۀ مقاله از او به ریولین یاد می شود.

3. هــارون بــن شــمش )-Aharon Ben Shemesh, 1899( که ترجمــه اش با عنوان הקראון 

 The Holy Qurʾān: The Great Book of Islam / הקדוש: ספר הספרים של האשלאם
کتاب های آیین اسالم/ به سال 1971م. در تل آویو منتشر شد و در  / القرآن الکریم: کتاِب 

سال 1978م بازنشر یافت. بن شمش استاد رشتۀ حقوق اسالمی در دانشگاه تل آویو بود.

گــروه زبــان عربــی و مطالعــات  4. اوری روبیــن، اسالم شــناس معاصــر و اســتاد بازنشســتۀ 

اســالمی دانشــگاه تل آویــو اســت. عــالوه بر آثــار مســتقل در حوزۀ مطالعــات قــرآنـ  تورات و 

حدیث، نگارش برخی از مدخل های دایرة المعارف قرآن )EQ( نیز به قلم اوســت. ترجمۀ 

عبــری او از قــرآن بــه ســال 2005 بــا عنــوان הקוראן /The Qurān /hā Qurʿān منتشــر و در 

2016 بــا اعمــال برخی اصالحات بازچاپ شــد. متأســفانه در نگارش این مقاله به نســخۀ 

گرفته همان چاپ نخســت  چــاپ دوم دسترســی نداشــتیم و مبنای بررســی های صــورت 

است.

که ترجمه اش را با عنوان הקוראן בלשון אחר »قرآن به زبانی دیگر« در  ی  5. صبحی عدو

که اقدام  ی تا امروز تنها مسلمانی است  کرد. به نظر می رسد عدو 2015 در فلسطین منتشر 

)Shivtiel, 2018, 286( .کرده است به ترجمۀ قرآن به زبان عبری 

مقالۀ حاضر به بررســی ترجمۀ یوزف ریولین و اوری روبین از ســورۀ نمل تمرکز دارد. مطالعۀ 

که هنوز مقدمات  این تحقیق نیازمند حداقل آشــنایی با زبان عبری اســت، اما از آنجایی 
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 یۀۀر یزوا و ی لو ریفزو  ین ع ین  ۀمج ۀ ۀسس  ر :رۀن ۀروس 

کــز آموزشــی فراهــم نیســت، ذکــر چنــد نکتــۀ مقدماتــی ضــروری می نماید تا آن دســته از  گیــری آن در بســیاری از مرا فرا

گاهی تا  عالقه منــدان بــه مطالعــات قرآنــی که تــا کنون هیچ آشــنایی با این زبان نداشــتند، بتواننــد با حداقل میــزان آ

حــدودی در جریــان نتیجــه این پژوهش قرار گیرند. به  این  ترتیب، ابتــدا پس از درنگی در پیوند دو زبان عربی و عبری 

و توضیــح برخــی از اصطالحــات فنی، ادامۀ مقاله را با مقایســۀ دو ترجمۀ در چهار محــور: 1. وفاداری به متن مبدأ، 2. 

کالسیک/ مدرن، 4. برخی تأمالت در ترجمه پی می گیریم. معادل گذاری ها، 3. زبان و سبک ادبی: 

پیوند عربی و عبری
کلمن، سعفص، قرشت.  که به ترتیب أبجد می باشند: أبجد، هوز، حطی،  زبان عبری دارای 22 حرف صامت است 

خاســتگاه حروف الفبا در زبان های ســامی از جمله عربی و عبری به واســطۀ خط نبطی، خط فنیقی است. این خط 

پایی شــد. الفبای فنیقــی در هزارۀ  کــه خود آفریننــدۀ تمام خط های ارو از ســوی دیگــر خــط یونانــی را نیــز به وجود آورد 

دوم پیــش از میــالد متضمــن 22 حرف به ترتیب أبجد بوده و از راســت به چپ نوشــته می شــد. ایــن ترتیب حروف در 

کهن آن، ابجد نشان می دهد: زبان های سامی حفظ شده است. جدول ذیل، الفبای عربی ـ عبری را به ترتیب 

ابجد هوز حط

Hebr.
טחזוהדגבא

AlefBetGimelDaletHehVavZayinKhetTet

Translit.ʾbgdhwzḥṭ

Arabicطحزوهدجبا

کلمن س ی 

Hebr.
סן٭נם٭מלך٭כי

YudKafkhafLamedMemMmNunNunSamekh

Translit.ykkhlMmnns

Arabicسننمملخكي

عفص قرشت

Hebr.
תׁשרקץ٭צף٭פע

AyinPehfehTsadiTsadiKufReshShinTav

Translit.ʿpfṣṣqRšt

Arabicتشرقتصتصففع

٭ در جــدول فــوق، پنج حرفــی که در خانه های رنگی نمایش داده شــدند، شــکل دیگر حروف قبلی انــد که در انتهای 

کلمه به این صورت نوشته می شوند. در اصطالح، این حروف סופית / Sofit »سوفیت« نام دارند.

عربــی حــروف »ث، ض، غ، ظ، ذ« را اضافــی دارد. دربــارۀ ایــن چهــار حرف و مطابقــت آنها با دیگر حــروف زبان های 

)Wright, 1890: ch 4 :سامی از جمله عبری، در منابع زبان شناسی تطبیقی به تفصیل مباحثی می توان یافت. )ن.ک

برخی اصطالحات فنی در ترجمه ها
الف( ָפָּרָשׁה/ pārāšāh / پاراشاه

که اتحاد مضمونی دارند  اصطالح پاراشاه به عنوان یکی از تقسیم بندی های شکلی تورات عبری، به بخشی از آیاتی 
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اشاره دارد. می توان گفت اصطالح قرآنی »رکوع« معادل آن محسوب می شود. این تقسیم بندی واحدهای متنی پیش 

گراف بندی انجام می گرفته اســت. به همین  از آیه بنــدی و حتــی فصل بندِی دورۀ میانه، به شــکل های متفاوت با پارا

کاتبان تورات عبری برای  دلیل، بخش بندی امروزی تا حدودی با آنچه در متون قمران یافت می شود، مطابقت دارد. 

اشــاره به این بخش ها اصطالح פרשה /  pārāšāhرا وضع  کردند. )Tov, 200: 50( از دو مترجم عبری، یوزف ریولین 

بــرای کلمــۀ »ســوره« همــان اصطالح عبری »پاراشــاه« را به کار بــرده، اما روبین از اصطالح قرآنی ســوره סּוָרה اســتفاده 

کرده است.

ب( פסוק / pāsûq / پاسوق
آنچــه در ســنت اســالمی در تقســیم بندی عبارات قرآن »آیه« گفته می شــود، بــا وجود همۀ اختالف هایــی که در تعابیر 

عالمــان مســلمان وجــود دارد، )ســیوطی، 1421: ج 1، ص 232( معــادل آن در ســنت یهودی راجع بــه کلمات تورات 

»پاسوق« نام دارد. برخالف روبین، یوزف ریولین فراوان در پاورقی ها برای ارجاع به آیات مشابه از این اصطالح عبری 

استفاده می کند.

ج( ָחזֹון / ḥāzôn / حاُزن
که  به معنای مکاشفه، وحی و الهام )Gesenius: 1979: 269(. نخستین مترجمان عبری قرآن مانند هرمان رکندورف 

ترجمۀ او به ســال 1875م در الیپزیک منتشــر شــده، به جای اصطالح »سوره«، یا »پاسوق« در ترجمۀ ریولین، از کلمۀ 

)Reckendorf: 1857( .کرده است ָחזֹון / ḥāzôn استفاده 

مقایسۀ دو ترجمه
 nemālim / که به صورت ְּנָמִלים  nemālāh / کلمۀ »نمل« از واژگان مشترک سامی است. معادل عبری آن ְנָמָלה

جمــع بســته می شــود. هــر دو شــکل آن در تورات آمده اســت. )امثــال 6: 6؛ 3: 25( به  ایــن  ترتیب در نام گذاری ســوره 

 surah hanemālim / و روبیــن از סורה הנמלים pārāšat hanemālim / ریولیــن از ترکیــب פרשת הנמלים

کرده است. استفاده 

کلمات آیۀ بسمله جزء واژگان مشترک عربی ـ عبری است و به جز اندک تفاوتی در برخی از واج ها، تلفظ نزدیک  تمام 

به هم دارند. به  این  ترتیب هر دو مترجم چنین آورده اند:

ְבֵּׁשם אלהים הרחמן והרחום
bešem ʾelōhim hāraḥmān wehāraḥûm

»ب« دومیــن حــرف از الفبــای ســامی؛ قــرآن و تــورات بــا ایــن حرف آغــاز می شــوند: »بســم اهلل«، »در ابتــدا ְּבֵראִׁשית / 

bereʾšit خداونــد آســمان ها و زمین را آفرید«.)پیدایش 1:1( »شــم« و معادل عربی آن »اســم« به معنــای »نام«؛ در میان 

کوفــه و بصــره همواره بر منشــأ اشــتقاق آن از »وســم« یا »ســمو« اختالف داشــته اند،  قاموس نــگاران عربــی، دو مکتــب 

یخی می دانیم اصــرار بر یافتن یا جعِل  )زبیــدی، 1414، ج 19، ص 538( امــا امــروزه به یمن مطالعات زبانشناســی تار

یشه های دوحرفی داشته اند؛ از جمله  کلمات نادرست است، بلکه بسیاری از آنها ر یشه های سه حرفی برای تمامی  ر

کدی و فنیقی šm بوده است. )LVTL, 1958, v. 1, p. 983; BDB, 1996, p. 1027( واژۀ  که در ا در واژۀ موضوع بحث 

الوهیم جمع تشــریفی אל / ʾel به معنای »خدا«ســت و از جمله اســامی پرکاربرد خداوند در تورات اســت. )پیدایش 

کار رفته اســت. )خروج 18: 11؛ ایوب 1: 6( در  1: 27( البته این نام فراوان برای اشــاره به فرشــتگان و خدایان غیر نیز به 

کار رفته است: نهایت، ترکیب »بشم الوهیم« یک بار در تورات به 

 bešem ʾelōhim ʾaḥērîm / کــه ... بــه اســم خدایــان غیــر ְּבֵׁשם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים امــا نبــی ای 

کشته شود. )تثنیه 18: 20( ید، آن نبی البته  گو سخن 
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 ʾāmar rahmānā/ کار نرفته است، اما ترکیب אמר רחמנא کلمۀ رحمان در تورات به عنوان اسم یا صفت خدا به 

کتاب های دعا  به معنای »رحمان فرمود ...« در تلمود به چشم می خورد؛ )Mischna Berura, 167: 51( همین طور در 

)سیدور( فراوان خداوند با این نام خوانده شده است:

کرسی جالل خدایی اش تسبیح می شود.  ]خدای[ رحمان ָהַרֲחָמן / hāraḥamān، او بر 

رحمان، او در آسمان ها و زمین تسبیح می شود.

رحمان، او توسط ما نسل به نسل تسبیح می شود.

رحمان، او صلح و سالمتی بین ما برقرار سازد.

یش را بر ما بگســتراند؛ ]بــرای اول ماه:[ رحمان، او ایــن ماه را برای ما  رحمــان، او دســت ســخاوت خو

له زار )مترجم(، 1382: 244( یم، حمامی ال ر یشار گرداند. )سیدو به خوبی و بابرکت تجدید 

کار رفته است:  کلمۀ »رحیم« به عنوان یکی از اوصاف خداوند در تنخ به   اما 

 kî ḥanûn weraḥûm ֱאֹלֵהיֶכם /  ְיהָוה  ְוַרחּום,  ִּכי-ַחּנּון  خــدای شــما مهربــان رحیــم اســت 

یخ 30: ۹( YHWH ʾelōheikhem. )دوم توار

گفته نماند در دورۀ میانه مفسران اسالمی نیز با این معادل عبری برای آیه بسلمه آشنا بوده اند. زمخشری به تناسب  نا

گفته است:   بحث مطابقت برخی اسامی عربی و عبری 

کما وافَق حنطا حنطة، و بشــماال لها رخمانا رخیما، بســم اهلل الرحمن الرحیم. )زمخشری، 1407: ج 

1، ص 2۹2( 

این سخن زمخشری با برخی تصحیف ها به تفاسیر متأخر نیز راه یافته است. )فخر رازی، 1420: ج 1، ص 184ـ 185؛ 

کنون ادامۀ مقاله را با مقایسۀ ترجمۀ متن سوره در محورهای چهارگانه پی می گیریم. ابن عرفه، :2008 ج 1، ص 297( ا

1. وفاداری به متن مبدأ
همان طور که گفته آمد، شــباهت های عبری و عربی خیلی فراتر از وجود صرفًا چند واژۀ مشــترک اســت، بلکه در همۀ 

ســطوح زبــان ســطح باالیــی از همانندی ها را دارنــد. از این رو، برخــی از مترجمــان در معادل گذاری هایشــان تا جایی 

یشــه های فعلی مشــترک اســتفاده می کننــد. در مقابل، برخی دیگر صرفًا بــه انتقال مفهوم  کــه امــکان دارد از واژگان و ر

می اندیشــند و ایــن موضــوع اولویتــی برای ایشــان ندارد. به  این  ترتیــب، منظور از »میــزان وفاداری به متــن مبدأ« میزان 

رعایت و حفظ این شباهت در ترجمه است.

ِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن«
ْ

َکاَة َوُهْم ِبال ُيْؤُتوَن الّزَ َة َو
َ

ال ِذيَن ُیِقيُموَن الّصَ
َّ
آیۀ 3: »ال

در ترجمۀ ریولین به سبب وسواس در رعایت سبک قرآن بین فعل »یقیمون« و »الصالة« هیچ حرف اضافه ای نیست، 

امــا روبیــن حــرف اضافــۀ ֵאת / ʾet به معنــی »را« اضافه کرده اســت. ریولین تا جایی که امــکان دارد در معادل گذاری 

یشــه اســتفاده می کند تا ترجمه به متن مبدأ نزدیک باشــد؛ از جمله در این آیه واژۀ »آخرة« را به  کلمات هم ر واژگان از 

کرده است، اما روبین ترجیح می دهد مفهوم را برگیرد و آن را با اصطالح مستقل  אחרית / ʾaḥarit »اخریت« ترجمه 
زبــان مقصــد بیــان کند. بــه همین دلیل او تعبیــر העולם הבא / hāʿôlām habā »هاعوالم هبــا« را به معنای تحت 

الفظی »دنیایی که می آید« و در اصطالح به معنای »آخرت« برمی گزیند. این معادل گذاری در آیۀ پنجم نیز به این سان 

تکرار شده است.

اًبا َشِدیًدا ...«
َ

ُه َعذ َبّنَ ِ
ّ

َعذ
ُ َ
آیۀ 21: »ل

کرده است: ענוש אענשנה.  یشه استفاده  اًبا« به صورت مضاعف از یک ر
َ

ُه َعذ َبّنَ ِ
ّ

َعذ
ُ َ
برخالف روبین، ریولین برای »ل

این ســبک ادبی در قرآن و تورات بســیار رایج اســت: »َو ما بّدلوا تبدیال«، )احزاب/ 23( »و رّتل القرآن ترتیال«؛ )مزمل/ 
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 kī haggilgāl / 4( مقایســه شــود بــا عامــوس 5: »اما جلجال البتــه به اســیری خواهــد رفــت«1 ִּכי ַהִּגְלָּגל ָּגֹלה ִיְגֶלה

gālō yīgleh

اْنُظْر َماَذا َيْرِجُعوَن«
َ
آیۀ 28: »... ف

هــر چنــد ادات »ما«ِی اســتفهامی و ضمیر اشــارۀ »ذا« هر یک به صــورت مجزا در عبری و عربی حضــور دارند، ترکیب 

کرده است تا در ضمن  کار می رود. ریولین با برگردان آن به صورت מה-זה / mah- zeh تالش  »ماذا« تنها در عربی به 

کند. واژه سازی، وفاداری خود به متن مبدأ را حتی در ادات استفهام نیز حفظ 

َها َعْرَشَها«
َ
ُروا ل  َنّكِ

َ
آیۀ 41: »َقال

کرده  یشــۀ נכר / NKR اســتفاده  یشــه های مشــترک ســامی، از ر در ترجمۀ »َنّکروا« ریولین مطابق همان اصل ترجیح ر

 Gesenius, 1979: 551;( .یشه در عبری و به تبع آن در تورات حوزۀ معنایی گسترده و البته متضادی دارد است. این ر

کار  کنار هم به  LVTL, 1958: 617( در ســفر پیدایش دو معنای »شــناختن، تصدیق کردن« و »ناشــناس جلوه دادن« 

رفته است:

یوســف برادران خود را شــناخت ַוַּיִּכֵרם /wayyakrēm، و چنین وانمود که با ایشــان بیگانه است 

ַוִּיְתַנֵּכר ֲאֵליֶהם / wayyītnakēr ʾalēyhem. )پیدایش 42: 7(

ی، »َنّکــروا« در آیه به   امــا روبیــن ַהסוּו/ haswû بــه معنــای »پنهان کردن، مستور داشــتن« را ترجیح داده اســت. به هررو

معنای »ناشناس جلوه دادن« و نوعی از »پنهان کردن« نیز در آن نهفته است.

َحاِب ...«  َتْحَسُبَها َجاِمَدًة َوِهَي َتُمّرُ َمّرَ الّسَ
َ

ِجَبال
ْ
آیۀ 88: »َوَتَرى ال

یشــه های مشــترک سامی است. هر دو مترجم  یشــۀ فعلی »رأی« و معادل عبری آن ראה/ RʾH به معنای »دیدن« از ر ر

کرده: וראית /  همین معادل را برگزیده اند، اما ریولین به تبعیت از متن مبدأ در ترجمۀ »َوَتری« از فعل معلوم استفاده 

که از قضا در زبان مقصد جالب تر می نماید؛ چه اینکه  waraʾīta، اما روبین ســاختار مجهول آن را ترجیح داده اســت 

در ایــن صــورت قــوۀ خیــال خواننــده را آزاد و فعــال می کنــد: ההרים ֵייראו לָך / hehārim yearʾu lekhā یعنی: 

کــه گویی بر جای خود منجمدند«. این ابتکار روبین در اســتفاده از فعل مجهول به  »کوه هــا بــه نظر تو چنین می رســند 

کرده است. کمک  جای معلوم در آیات دیگر نیز به فاخربودن ترجمه اش 

2. معادل گذاری ها
کــه میــزان پایبنــدی و حفــظ قــدر مشــترک عربــی و عبــری مطــرح بــود، در اینجــا صرفــًا  بــر خــالف بخــش پیشــین 

معادل گذاری های مترجمان به طورکلی بررسی خواهد شد.

آیۀ 1: طس
اولین اختالف دو مترجم در معادل گذاری حروف مقطعۀ آغازین ســوره به چشــم می خورد. روبین برای حرف »ســین« 

کار برده است. هر چند  کرده اســت، در مقابل، ریولین حرف ש را به  در »طس« به درســتی از حرف ســامخ ס اســتفاده 

در ظاهــر ایــن حرف به »ســیِن« عربی شــبیه تر می نماید و بــا قرارگرفتن یک نقطه )Sin Dot( در ســمت چپ /s/ تلفظ 

می شــود، امــا آنچــه در ترتیــب ابجــد در مقابل »ســیِن« عربی قرار دارد، حرف ســامخ اســت. عالوه بر این، جداســازی 

ی در نشــان دادن اســتقالل این  حــروف مقطعــه از ادامــۀ آیــه در ترجمــۀ روبین به صورت ذیل نشــان دهندۀ دقت نظر و

حروف است:

1 دقــت کنیــد کــه در متــن عبری میان جلجال و فعل اســارت هم جناس لفظی وجود دارد که البته در ترجمۀ فارســی مشــهود نیســت، اما در ترجمــۀ عربی، با توجه 
بــه قرابــت ســاختاری عربــی و عبــری، انعکاس این صنعت ادبی ممکن اســت. به ایــن جهت بولس الفغالی و أنطوان َعوکر، آن جناس را به این شــکل بازســازی 

کرده اند: »ألن الجلجال جالًء َیجلو« )الفغالی، أنطوان، 2007: ۹24؛ راجع به ابعاد بیشتر این موضوع رک. عیوضی، 13۹6: 46ـ 48(.
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1. ט.ס.
אלה אותותויו של הקראן...

ی حروف مقطعۀ »طس« را  گویی و کرده اســت.  در مقابل، ریولین شــماره گذاری آیات را بعد از حروف مقطعه شــروع 

گوســتاو فلوگل )Gustav Flügel, 1802- 1870( در شماره گذاری  جزء شــمارۀ آیه محســوب نمی کند؛ چه اینکه شیوۀ 

آیات از چند دهه قبل )1834م( از طرف عموم پذیرفته شده بود.

همین طور سامانۀ شماره گذاری آیات در دو ترجمه نیز متفاوت است، درحالی که ریولین مطابق سبک نگارش تورات 

کرده است. ریولین پایان  گرفته، روبین از عدد اســتفاده  از حروف ابجد )به صورت کوچک شــده در باالی ســطر( بهره 

عبارات را نیز به تأســی از تورات با دو نقطه نشــان داده و روبین همســو با متون معاصر شــیوۀ ویرگول و نقطه را برگزیده 

است.

إّنی غفوٌر رحيٌم«
َ
آیۀ 11: »ف

rāḥûm ʾ »راحوم انوخی« اســتفاده کرده که به  anûkhī / روبیــن در ترجمــۀ بخــش پایانی آیــه از عبارت רחום אנוכי

کرده است. کمک  آهنگین بودن ترجمه و در نتیجه محبوبیت آن 

ًما«
ْ
ْيَماَن ِعل

َ
َقْد آَتْيَنا َداُووَد َوُسل

َ
آیۀ 15: »َول

که تعبیر  کرده  کسی درآوردن« استفاده  یشۀ נחל / NḤL به معنای »به ملکیت و تصرف  برای فعل »آتینا« روبین از ر

کاربردهای توراتی آن: فاخر و جالبی است. )הנחלנו( از 

wenāḥaltā ʾ. )خروج 23: 30،  et hāʾārets / آن ســرزمین را بــه میــراث بــری ְוָנַחְלָּת ֶאת-ָהָאֶרץ

32: 13؛ اشعیا 57: 13(

و در ساختار استعاری:

یرا که آنها شــادمانی دل من اســت. )مزامیر 11۹:  تصدیق هــای تــو را تــا به ابد میراث خود ســاخته ام؛ ز

)111

کار برده است. در مقابل ریولین فعل متداول נתן / NTN را به معنای »دادن، بخشیدن« به 

آیۀ 21: »ِبسلطاٍن مبين؛ دليل روشنی«
کــرده اســت و ایــن انتخــاب روبیــن  روبیــن ظاهــرًا بــه عنــوان یــک قاعــده همــه جــا »مبیــن« را ברור / bārûr ترجمــه 

ک، روشــن« اســت. )ایوب 33: 3( ریولین در سراســر این ســوره برای  تحســین برانگیز اســت. از معانی آن در تورات »پا

کلمــۀ ברור / bārûr را ترجیح داده.  کــه  »مبیــن« معــادل גלוי / gālûī »آشــکار، معلــوم« را قــرار داده، جز در آیۀ 75 

که این معادل بهتر است. شاید او به این نتیجه رسیده 

کارم به من نظر دهيد« آیۀ 32: »أفتونی فی امری؛ در 
hāʾīrû ʾ به معنای تحت الفظی »چشــم  et ʿ aīnaī / روبیــن در ترجمــۀ ایــن عبارت از ترکیب زیبای ָהאירו את עיַני

گاه ساختن  مرا روشــن کنید« اســتفاده می کند. این ترکیب در اصطالح به معنای »روشــن کردن ذهن و ضمیر کســی، آ

کسی« است.

َکِریٌم« ي َغِنّيٌ  ّبِ  َر
َ

ِإّن
َ
آیۀ 40: »ف

روبیــن واژۀ »غنــی« را بــه ִּבְלִּתי ָּתלּוי / biltī tālûi بــه معنای »غیر وابســته« ترجمۀ کرده، امــا ریولین از کلمۀ ָעִׁשיר / 

که باز هم به متن اصلی وفادارتر است. کرده  ʿāšīr به معنای »غنی، دولتمند« استفاده 
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 َتْسَتْغِفُروَن اهَّلَل«
َ

ْول
َ
آیۀ 46: »ل

کرده לו  کردن« است، استفاده  که یکی از معانی آن »دعا  PLL / یشۀ ּפלל ریولین برای »استغفار« در آیه از مشتقات ر

یشــه در تورات نیز با حرف اضافۀ ֶאל /  התפללתם אל אלהים / lô hitpalaltem ʾel ʾelohim اســت. مشــتقات این ر
کار رفته اســت، )اول ســموئیل 1: 27؛ مزامیر 5: 3؛  el »برای، به« بیشــتر در همان معنای دعا و تضرع به درگاه خدا به 

رک. Gesenius, 1979: 676-677( اما روبین از مشتقات ּבֵקׁש / BQŠ به معنای »استغفار، تضرع و خواهش کردن« 

ומדוע לא תבקשו استفاده کرده که استوارتر است. این فعل معمواًل با حرف اضافۀ ֶאת / et »َمر، به، نزد ]خدا، یهوه[« 
همراه است:

زه  پــس داود بــه جهــت طفل نــزد خداونــد اســتغفار2 نمــود ַוְיַבֵּקׁש ָּדִוד ֶאת-ָהֱאֹלִהים, ְּבַעד ַהָּנַער، رو

گرفت و تمامی شب بر روی زمین خوابید. )اول سموئیل 12: 16(

ُموَن«
َ
َیًة ِلَقْوٍم َیْعل

َ
 ِفي َذِلَك ل

َ
آیۀ 52: »ِإّن

روبیــن بــرای »إّن فی ذلک« از تعبیر بســیار جالــب בזאת ָצפון /  bezot tsāfunبه معنــای »چنین نهفته/ رمزگذاری 

شــده اســت ...« اســتفاده کرده است. همین طور اســتفادۀ روبین از ترکیب בני דעת / benei daʿat )اصحاب دانش( 

که می دانند( ادبی تر است. به صورت اضافه برای »لقوٍم َیعلمون«، نسبت به לעם ידעו / leʿam yādʿu )قومی 

وَن«
ُ
ْنُتْم َقْوٌم َتْجَهل

َ
آیۀ 55: »َبْل أ

 nivʿarī�m ʾatem / ز נבערים אתם מדעת بین برای »انتم قوم تجهلون« از اصطالح جالب و به رو رو

یشۀ ּבער / BʿR به معنای »سوزاندن،  ر هستید( استفاده کرده است. ر middaʿat )شما از دانش دو

ر قرارگرفتن  روشن کردن و مشتعل شدن« است، اما در باب مجهول ساِز نیفَعل )נפעל( به معنای »دو

یشــه صفت ַּבַער / baʿar به معنای »وحشــی،  از ]دانش = מדעת / در ترجمه«[ اســت. از همین ر

نادان و ابله« نیز ساخته می شود.

وَن«
ُ
ُه َخِبيٌر ِبَما َتْفَعل

َ
آیۀ 88: »ِإّن

 lifnai / گونــه ای ابتــکاری در ترجمــۀ »خبیــر« از اصطــالح عبــری تلمــودی ִלפַני וִלפנים بیــن بــه  رو

 Yoma, 61( .بــه معنــای »داخلی ترین و مقدس ترین مکان در معبد« اســتفاده کرده اســت welifnim

گاه است. که خدا از درونی ترین قسمت قلب آدمیان آ a( احتماًل هدف مترجم این بوده 

کالسيک/ مدرن 3. زبان و سبک ادبی: 
ِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن«

ْ
َکاَة َوُهْم ِبال ُيْؤُتوَن الّزَ آیۀ 3: »َو

اســتفادۀ ریولیــن از »واو قلــب« در ترجمــۀ »َویؤتون الــزکاة«؛ یعنی »واو« به همراه شــکل ماضــی ונתנו / ve nātnû که 

کید  کاماًل آشکاری بر تأ زمان فعل را تغییر می دهد )»واو« قبل از فعل مضارع معنی ماضی می دهد و بالعکس( شاهد 

کالسیک است. مترجم در استفاده از سبک 

یشــۀ ָּבַטח / bāṭaḥ بــه معنای »اطمینان داشــتن« اســتفاده می کند، امــا روبین کلمۀ  در ترجمــۀ »یوقنــون« ریولیــن از ر

یشــۀ چهارحرفی  ل از ر امروزین המשוכנעים »مشــوخناعیم« را ترجیح داده اســت. این واژه صورت مجهول باب پیّعِ

یشــه،  گاهی با افزودن حرف ׁש / š به ر کردن، متقاعدشــدن« اســت. در عبری مدرن  ׁשכנע به معنای »باور قلبی پیدا 
کلمــۀ جدیــد ســاخته می شــود که تغییــر ظریفی در معنی ایجــاد می کنــد. در واژۀ موردبحث، כנע به معنای »تســلیم و 

خضــوع فیزیکــی و خم شــدن در برابر کســی« اســت، اما با افــزودن ׁש / š به صــورت ׁשכנע »باور قلبی و تسلیم شــدن از 

یا نیست؛ چه اینکه مطابق گزارش کتاب اّول سموئیل  گو 2. به نظر می رسد عبارت ترجمۀ قدیم در این بخش به صورت »پس داود از خدا برای طفل استدعا نمود« 
کرده بود که خداوند به همین مقدار مجازات اکتفا  یی  که از او ســخن به میان آمده اســت، مجازاتی برای خطای داود بود و پیش تر ناتان نبی پیشــگو مرگ طفلی 

گشود و تعبیر »برای طفل استدعا نمود« رسا نیست. کودک را شنید، برای خود لب به استغفار  کرد. )12: 13ـ 14( به این ترتیب، داود وقتی خبر مرگ  خواهد 
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درون« است. نمونه های دیگر:

َکَتَب، در عربی[ »نوشتن« ← ׁשכתב »نوشتن به قصد تحریف«  =[ kātab / ָכַתב

زرسانی«.  ָדַרג / dārag »درجه بندی، رتبه بندی« ← ׁשדרג »به رو

َم َضاِحًكا ِمْن َقْوِلَها« َتَبّسَ
َ
آیۀ 19: »ف

کرده اســت: ְלֵׁשַמע / lešmaʿ )از شــنیدن(؛ پیش تر در عهد  روبین در ترجمۀ »من َقوِلها« از یک تعبیر ادبی اســتفاده 

کنون چشمان من تو  گوشم صدای تورا می شنود، ا کاربردهای آن را می بینیم. از جمله در ِسفر ایوب می بینیم:»  عتیق 

کتاب است. که از ترنم آمیزترین بخش های این  را می بیند«)42: 5( 

ُه بسم اهَّلل«
َ
ِإّن ْيَماَن َو

َ
ُه ِمْن ُسل

َ
آیۀ 30: »ِإّن

إّنه« برای بیان روشــن مطلب  نمونــه زبــان امــروزی ترجمــۀ اوری روبیــن را در ترجمۀ آیه فــوق می توان دیــد. در ترجمۀ »َو

عبارت וזה לשונו / به معنای »متن و نص آن چنین است« را اضافه می کند.

ُتوِنی ُمْسِلِميَن؛ بر من بزرگی مكنيد و مرا از در اطاعت درآيید«
ْ
ّيَ َوأ

َ
وا َعل

ُ
 َتْعل

َّ
ل

َ
آیۀ 31: »أ

ــّيَ / עלי، اما 
َ
در ایــن آیــه نیــز ترجمــۀ ریولین کامال واژه به واژه و ســاده اســت؛ حتی در معادل گــذاری حروف اضافه َعل

 
َّ

ال
َ
کــه در ترجمۀ »أ روبیــن از ســبک کامــاًل ادبــی اســتفاده می کند که به خودی خــود بالغت دارد؛ به طور خــاص ترکیبی 

کار بســته: ַאל ִּתְמֹרדּו בי / ʾal timrōdû bī در تناظــر بــا عبــارت توراتــی »لیــک از خداونــد متمــّرد  ــّي« بــه 
َ
ــوا َعل

ُ
َتْعل

یشــۀ מרד  مشــوید ַאְך ַּביהָוה, ַאל-ִּתְמֹרדּו / ʾākh ba-YHWH ʾal timrōdû« )اعداد 14: 9( اســت. هر چند ر

کاماًل مناســب  / MRD بــه معنــای »شــورش و تمرد« با »الَتعلوا« به لحاظ لفظی متفاوت اســت، اما به لحاظ معنایی 

به نظر می رسد.

وَن«
ُ
ِلَك َیْفَعل

َ
آیۀ 34: »َوَکذ

هماننــد آیــۀ ســابق در اینجــا نیز ریولین برای »کذلک« از معادل عبری که در زبان های ســامی مشــترک اســت כזאת / 

ה / ʿāsāh قرار می دهد، اما معادل گذاری روبین  kazōt استفاده می کند و برای فعل »یفعلون« فعل متداول و اولیه ָעָשֹ

کاماًل ادبی و تحســین برانگیز اســت: כך דרכם לעׂשות / kākh darkhem laʿasōt. ترکیب های  در این مورد نیز 

نزدیک به این را در عهد عتیق می توان یافت: 

موافق راه ها و اعمال ما با ما رفتار نماید. )زکریا 1: 6(

ِميٌن؛ و بر اين ]کار[ سخت توانا و مورد اعتمادم«
َ
َقِوّيٌ أ

َ
ْيِه ل

َ
ی َعل ِإّنِ آیۀ 39: »َو

إّنــی َعلیه« از اصطالح کالســیک ֶיׁש-ְלֵאל ָיִדי / yeš leʾel yādī به معنای »این قدرت را من دارم«  ریولیــن بــرای »َو

کلمۀ ֵאל / ʾel »خدا«ست، اما از دیگر معانی آن »قدرت، توانایی« نیز  کرده است. هر چند معنای متبادر از  استفاده 

کاربردهای توراتی آن در ساختار مثبت و منفی چنین است: است. مواردی از 

کنم ֶיׁש-ְלֵאל ָיִדי / yeš leʾel yādī. )پیدایش 31: 2۹( که شما را اذیت  من این توان را دارم 

ردنش در قوت دست توست. )امثال 3: 27( که بجا آو احسان را از اهلش باز مدار، هنگامی 

)BDB, 1۹۹6: p. 43( ،)5 :5 کاری ساخته نخواهد بود. )تثنیه 28: 32؛ نحمیا از دستان تو 

ن جعل الرض ...« ّمَ
َ
آیۀ 61: »أ

ریولین همواره در ترجمۀ »جعل« از ترکیب کالسیک ָׁשת ֶאת / šāt et که احتمااًل برای خوانندۀ امروزین عبری دشوار 

یشــۀ فعلی ָׁשת / šāt به معنای »قراردادن« با حرف اضافۀ ֶאת / et فراوان در  می نماید، اســتفاده می کند. مشــتقات ر

کار رفته است: تورات عبری به 
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سرحّدات تو را از ... قرار خواهم داد. )خروج 23: 31؛ ارمیا 51: 3۹(

کرده است. در مقابل روبین برای جعل از فعل متداول و پرکاربرد ָעָׂשה / ʿāsāh به معنای »انجام دادن« استفاده 

4. برخی تأمالت در ترجمه
که هر دو ترجمه عالمانه و دقیق اند و در حّد مطلوب وفاداری به متن رعایت شــده اســت. با وجود  باید توجه داشــت 

گرفته است. در این میان، مورد دوم تأمل برانگیز است. این، به نظر می رسد در دو جا سهوهایی صورت 

ُقْرآَن«
ْ
ی ال

َ
ّق

َ
ُتل

َ
َك ل

َ
ِإّن آیۀ 6: »َو

 weʾākhen / بــه معنــای »آمــدن« ְוָאֵכן הּוָבא ֵאֶליָך הֻּקְרָאן bā  ʾ/ یشــۀ فعلــی ָּבא ریولیــن بــرای ترجمــۀ »تلقی« از ر

hûbā ʾeleīkhā haqurān: »قرآن نزد تو آورده شــده« و روبین از فعل ָׁשַלח / šālaḥ به معنای »فرســتادن« ַהקראן 
کرده اســت. هر دو مترجم  ַׁשלוַח ֵאֶליָך / haqurān šaoaḥ ʾeleīkhā: »قرآن به ســوی تو فرســتاده شــده« اســتفاده 
یافــت می داری«. به نظر می رســد  گرفته اند؛ حــال آنکه منظور این اســت: »تو قــرآن را در گویــا »تلقــی« را بــا »القــا« یکــی 

یافت می کنی« می توانست استوارتر باشد. دست کم عبارت رایج אתה מקבל / ʾatāh meqabbel »تو در

ْرِض؛ و شما را جانشينان اين زمين قرار می دهد«
َ ْ
َفاَء ال

َ
ُكْم ُخل

ُ
َیْجَعل آیۀ 62: »َو

ی »خلفاء« بــه معنای »جانشــین« را به תחת /  بــه نظــر می رســد در ترجمــۀ ریولین اشــتباهی فاحش رخ داده اســت. و

 wayāqem / به معنای »زیر، پایین، زیردست« ترجمه کرده است: ַוָיֶקם אתכם תחת )עמים אחרים( בארץ taḥat
)ʿamim ʾaḥrīm( etkhem taḥat. یعنــی »شــما را زیــر )ملت هــای دیگــر( در زمیــن قــرار داد«. بهتر بــود از معادل 

یشــۀ سامی مشترک »خلف«  عبری יֹוֵרׁש / yôrēš به معنای »وارث« اســتفاده می کرد. در مقابل روبین با اســتفاده از ر

و در شــکل عبــری آن חלף / ḤLF بــه معنــای »جانشــین چیــزی شــدن« ســعی کرده اســت معنای آیــه را حفظ کند: 

.wayaqimkhem kemaḥalifīm ʿāli ʾadāmot / ויקימכם כמחליפים עלי אדמות

ی، موارد نادر این چنینی نمی توانند دیگر امتیازهای این ترجمه را تحت الشعاع قرار دهند. به  هر رو

نتيجه
از ویژگی های ریولین ارجاعات متعدد و پی درپی به مشابهت های ساختاری آیات قرآن و آدرس دهی به آیات مشابه 

در پاورقی هاست و حکایت از این دارند که ریولین توجه به متن قرآن را بسیار ضروری می دانسته است، مانند پاورقی 

که به جابجایی واژه های »قرآن« و »کتاب« در آیه ای دیگر اشاره می کند: شمارۀ سوم 

کتاب مبین. )نمل/ 1( طس تلک آیات القرآن و 

الر تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. )حجر/ 1(

ایــن ویژگــی در ترجمۀ روبین نســبتا محدودتر اســت. در مقابل بخش مهمی از پاورقی هــای روبین به ارجاعات کتاب  

مقدســی اختصاص یافته اســت. این مســئله در سراسر سورۀ نمل تنها یک بار اتفاق افتاده )ذیل آیۀ 82 معروف به آیۀ 

کرده، غلبه  یه برمی آید، با ایشان جنگ  که از هاو داّبه الرض ⟵( »و چون شهادت خود را به اتمام رسانند، آن وحش 

ُکشــت«، )یوحنا 11: 7( اما به طورکلی ارجاعات او به عهد قدیم و عهد جدید نســبت  خواهد یافت و ایشــان را خواهد 

یاد است. به این جهت ترجمۀ اوری روبین متضمن سرنخ های پژوهشی فراوانی برای عالقه مندان  به ریولین خیلی ز

به مطالعات بینامتنی است.

که ریولین نسبت به روبین تمایل بیشتری به استفاده از واژگان مشترک میان  کرد  راجع به محور اّول می توان مالحظه 

عبری و عربی داشــت. این ویژگِی ترجمۀ ریولین ما را به وجود حجم انبوهی از مشــترکات عربی ـ عبری توجه می دهد 

که به نوبۀ خود می تواند به مباحث تطبیقی زبان شناسی در جامعۀ علمی ما رونق دهد و در انتقال از تک نگاری های 



سالیسُام،مشـارۀدوم،خــــــــــــردادوتیــــــــــــــــــر401761398

 یۀۀر یزوا و ی لو ریفزو  ین ع ین  ۀمج ۀ ۀسس  ر :رۀن ۀروس 

کنــده بــه مباحــث بنیادین و توســعه یافته یــاری کند. در مقابــل اوری روبین با اســتفادۀ خالقانــه از واژگان مترادف  پرا

در زبــان مقصــد و نیــز ســاختارهای متفاوت، دانش ما را نســبت بــه قابلیت های زبــان عبری در انتقال مفهوم توســعه 

کرده بود. که او چگونه با استفاده از ساختاری مجهول ترجمه ای فاخر ارائه  می دهد؛ چنان که ذیل آیۀ 88 دیدیم 

اما مســئلۀ ســبک نگارش. تا حدودی روشــن شد که ریولین به ســبک ادبی تورات عبری متمایل است و تا جایی که 

یکرد بــرای عالقه مندان به  امــکان دارد در ترجمــۀ ترکیب هــای قرآنی از عبارات مشــابه توراتی اســتفاده می کند. این رو

مباحث تطبیقی متون مقدس مفید و ارزشمند است. البته این ویژگی منحصر به ریولین نبود، بلکه در ترجمۀ روبین 

گفت همان  اندازه  کرده بود، اما در مجموع می توان  که او نیز از ترکیب های مشابه استفاده  نیز موارد متعددی را دیدیم 

که ریولین به ســبک ادبی توراتی تمایل دارد، روبین زبان و ســبک امروزی را پیش گرفته اســت. احتماًل بخشــی از این 

موضوع می تواند متأثر از فاصلۀ انتشار این دو ترجمه، حدود هفت دهه )ریولین 1936م، روبین 2005م(،  باشد.
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